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vççíyçíuç HçççÆjlççíçÆ<çkçÀ çÆJçpçílçí uçíKçkçÀ FmççkçÀ yççÇ çÆmçbiçj ní (ZLATEH THE GOAT) ³çç kçÀLçí®çí uçíKçkçÀ Dççnílç. cçç@çÆjmç mçívç[íkçÀ ³çç 

çÆJçK³ççlç çÆ®ç$çkçÀçjçvçb ³çç HçámlçkçÀçlçuççÇ mçájíKç jíKççìvçb kçíÀuçíuççÇ Dççnílç. ³çç HçámlçkçÀçuçç DçcçíçÆjkçÀvç uçç³çyç´jçÇ DçmççíçÆmçSMçvçvçb (ALA) 
v³çÓyçíjçÇ HçççÆjlççíçÆ<çkçÀ oíTvç iççÌjJçuçb Dççní. 
 
³çç kçÀLçíJçj DççOçççÆjlç DçmçuçíuççÇ SkçÀ mçáboj çÆHçÀucç lçácnçÇ ³çç çÆuçbkçÀJçj HççnÓ MçkçÀlçç. 

https://www.youtube.com/watch?v=kwXCHebQ_mE 
 
ZLATEH THE GOAT (English) 
http://www.oldtappanschools.org/cms/lib6/NJ01000542/Centricity/Domain/87/Zlateh%20the%20Goat 
%20Passage.pdf 
 

 
çÆcçÊççí yçkçÀjçÇ 

FmççkçÀ yççMçíçÆJçmç çÆmçbiçj 
 

cçjçþçÇ DçvçáJçço : vççÇuççbyçjçÇ pççíMççÇ 
 
p³çÓ uççíkçÀçb®çç çÆ[mçWyçj cççÆnv³ççlç ³çíCççjç nvçákçwkçÀç nçæ SkçÀ ÒçcçáKç mçCç Dççní. ³çç cççÆnv³ççlç mççOççjCçHçCçí iççJççkçÀ[Óvç Mçnjçlç pççCççjí 

mçiçUí jmlçí Hççb{N³ççMçáYç´ yçHçÀç&vçb PççkçÀuçí pççlççlç. cçç$ç ³çç Jç<çça Lçb[çÇ®çb ÒçcççCç pçjç kçÀcççÇ nçílçb. pççmlç kçÀ©vç Gyçoçj Gvnb®ç 

Hç[uçíuççÇ Dçmçç³ç®ççÇ. Sjívç jçí³çoçj nç Fmçcç iççJççlç Gyçoçj kçÀHç[îççbmççþçÇ kçÀçlç[b çÆJçkçÀç³ç®çç Oçboç kçÀ©vç HçÌmçí çÆcçUJçç³ç®çç. cçç$ç 

Lçb[çÇ kçÀcççÇ Hç[u³ççvçb l³ççuçç ³ççJç<çça HçÀçjMççÇ kçÀcççF& PççuççÇ vçJnlççÇ. l³ççcçáUí Sjívçvçb DççHçu³ççkçÀ[®ççÇ çÆcçÊççí nçÇ yçkçÀjçÇ çÆJçkçÀç³ç®ççÇ Dçmçb 

þjJçuçb. çÆcçÊççí SkçÀ lçj cnçlççjçÇ PççuççÇ nçílççÇ, lçmçb®ç lççÇ HçÀçjmçb oÓOçnçÇ oílç vçJnlççÇ. Mçnjçlçu³çç kçÀmçç³ççvçb çÆcçÊççí®³çç yçou³ççlç 

Dççþ vççCççÇ Ðçç³ç®çb Sjívçuçç kçÀyçÓuç kçíÀuçb nçílçb. l³çç HçÌMççblçÓvç nvçákçwkçÀç ³çç mçæCççmççþçÇ cçíCçyçl³çç, yçìçìí, lçíuç DçççÆCç cçáuççbmççþçÇ kçÀçnçÇ 

YçíìJçmlçÓ DççCçlçç Dççu³çç Dçmçl³çç. Içjçlçu³çç Flçj kçÀçnçÇ yççjçÇkçÀmççjçÇkçÀ iççíäçÇnçÇ l³çç HçÌMççlçÓvç Dççu³çç Dçmçl³çç. cçiç Sjívçvçb 

DççHçuçç cççíþç cçáuçiçç ©çÆyçvç ³ççuçç `yçkçÀjçÇ Mçnjçlç IçíTvç pçç' Dçmçb mççbçÆiçlçuçb. 

kçÀmçç³ççkçÀ[í içíu³ççJçj yçkçÀjçÇ®çb kçÀç³ç nçíCççj ní ©çÆyçvçuçç ®ççbiçuçb®ç þçTkçÀ nçílçb. cçç$ç l³ççuçç JççÆ[uççb®³çç Dçç%çí®çb Hççuçvç kçÀjCçbnçÇ 

Yççiç nçílçb. çÆcçÊççí®ççÇ yççlçcççÇ SíkçÓÀvç ©çÆyçvç®³çç DççF&®³çç [çíÈ³ççlçÓvç içbiççpçcçávçç Jçnç³çuçç uççiçu³çç®ç nçíl³çç, lçj l³çç®³çç Svçç DçççÆCç 

cççÆj³çcç ³çç oçívç yççÆnCççÇnçÇ ncçmççncçMççÇ j[ç³çuçç uççiçu³çç.  

©çÆyçvçvçb DççHçuçb uççíkçÀjçÇ®çb pçççÆkçÀì DçççÆCç kçÀçvçìçíHççÇ IççlçuççÇ. ÒçJççmççlç Kçç³çuçç uççiçíuç cnCçÓvç l³ççvçb oçívç jçíìîçç DçççÆCç HçvççÇjnçÇ 

çÆKçMççlç Içílçuçb nçílçb. cçiç l³ççvçb çÆcçÊççí®³çç içÈ³ççlç oçJçCç yççbOçÓvç Mçnjç®çç jmlçç HçkçÀ[uçç. mçbO³ççkçÀçUHç³ç¥lç Mçnjçlç Hççí®çÓvç l³ççuçç 

çÆcçÊççíuçç kçÀmçç³çç®³çç nJççuççÇ kçÀjç³ç®çb nçílçb. jç$ççÇ kçÀmçç³ççkçÀ[í cçákçwkçÀçcç kçÀ©vç oámçN³çç çÆoJçMççÇ mçbO³ççkçÀçUHç³ç¥lç lççí HçÌmçí IçíTvç 

IçjçÇ HçjlçCççj nçílçç. ©çÆyçvç çÆvçIççu³ççJçj mçiçÈ³ççbvççÇ l³ççuçç `l³çç®çç ÒçJççmç ®ççbiçuçç JnçJçç' DçMçç MçáYçí®sç çÆou³çç. çÆcçÊççí MççblçHçCçí 

GYççÇ nçílççÇ. çÆlç®³çç içÈ³ççlç oçJçCç yççbOçç³çuçç uççiçu³ççJçj çÆlçvçb ÒçícçYçjçvçb ©çÆyçvç®çç nçlç ®ççìuçç nçílçç. çÆcçÊççí®çç cççCçmççbJçj YçjJçmçç 

nçílçç. DççpçÓyççpçÓ®çí uççíkçÀ çÆlçuçç vçíncççÇ Kçç³çuçç oílç Dçmçlç. l³ççbvççÇ çÆcçÊççíuçç kçÀOççÇ®ç $ççmç çÆouçç vçJnlçç. 
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©çÆyçvç DçççÆCç çÆcçÊççí ³ççb®çç MçnjçkçÀ[í ÒçJççmç mçá© Pççuçç. Jççìílç l³ççbvçç Mçílçb, Pçç[b DçççÆCç JçíUÓ®³çç PççíHç[îçç çÆomçlç nçíl³çç. lçí 

çÆvçIççuçí lçíJnç DççkçÀçMççlç mçÓ³ç& lçípççvçb lçUHçlç nçílçç. cçç$ç vçblçj Dç®ççvçkçÀ nJçç yçouçuççÇ. HçÓJç& çÆoMçíuçç çÆvçÈ³çç DççYççUçlç SkçÀ 

mççJçUç cçíIç DççkçÀçMççlç Hçmçjç³çuçç uççiçuçç. iççj Jççjb JççnÓ uççiçuçb. kçÀçJçUí pççÆcçvççÇ®³çç çÆoMçíuçç `kçÀçJç kçÀçJç' kçÀjlç G[ç³çuçç 

uççiçuçí. Kçjb lçj lççÇ mçkçÀçU®ççÇ JçíU DçmçÓvçnçÇ mçbO³ççkçÀçU Pççu³ççmççjKçç kçÀçUçíKç mçiçUçÇkçÀ[í oçìuçç. DççOççÇ yççjçÇkçÀ LçWyç 

DççkçÀçMççlçÓvç Hç[ç³çuçç mçá©Jççlç PççuççÇ DçççÆCç l³ççyçjçíyçj cçTMççj yçHçÀç&®ççÇ æYçájYçáj mçá© PççuççÇ. cçç$ç nUÓnUÓ çÆncçJç=äçÇ KçÓHç®ç 

Jçç{uççÇ. DççHçu³çç 12 Jç<çç¥®³çç Dçç³çá<³ççlç ©çÆyçvçvçb DçvçíkçÀ $çÝlçÓ HçççÆnuçí nçílçí. cçç$ç FlçkçÀç yçHç&À Hç[lççvçç lççí ÒçLçcç®ç Hçnçlç nçílçç. 

Lççí[îçç®ç JçíUçlç l³çç oçì yçHçÀç&cçáUí mçcççíj®çç mlçç Yç©vç içíuçç. DççHçCç kçáÀþí Dççnçílç ní®ç ©çÆyçvçuçç kçÀUívççmçb Pççuçb DçççÆCç lççí Hçájlçç 

iççWOçUuçç. Lçb[iççj yççí®çjb Jççjb l³çç®³çç pçççÆkçÀìç®³çç Dççlç çÆMçju³ççvçb lççí iççjþuççnçÇ nçílçç. çÆcçÊççí HçCç 12 Jç<çç¥®ççÇ nçílççÇ. çÆlçuçç 

yçHçÀç&®ççÇ mçJç³ç DçmçuççÇ lçjçÇ Dççlçç çÆlç®çí Hçç³çoíKççÇuç l³çç YçámçYçáMççÇlç yçHçÀç&Jç©vç Içmçjlç nçílçí. çÆlçvçb ©çÆyçvçkçÀ[í SkçÀoç HçççÆnuçb, 

`DççHçCç Flçkçw³çç yçHçÀç&lç Içjçyççníj kçÀç³ç kçÀjlççí³ç?' Dçmçb®ç pçCçÓ lççÇ vçpçjívçb çÆJç®ççjlç nçílççÇ.  

nUÓnUÓ yçHçÀç&®³çç Kç[îççb®çç DççkçÀçj cççíþç nçílç içíuçç. ©çÆyçvç®³çç yçáìçbvçç DççHçu³çç Hçç³ççKççuççÇ MçílçpçcççÇvç Dççní ní pççCçJçlç nçílçb. 

DççHçCç jmlçç ®çákçÀuççí Dççnçílç DçççÆCç YçìkçÀuççí Dççnçílç ní l³çç®³çç uç#ççlç Dççuçb nçílçb. HçÓJç& çÆkçbÀJçç HççÆ½çcç ³çç çÆoMçç DçLçJçç iççJç çÆkçbÀJçç 

Mçnj kçÀçíCçl³çç yççpçÓuçç Dççní ³ççlçuçb l³ççuçç kçÀçnçÇ®ç kçÀUlç vçJnlçb. iççj JççN³ççvçb mçiçUçÇkçÀ[í yçHç&À G[lç nçílçb. çÆcçÊççí Dççlçç SkçÀç 

pççiççÇ LççbyçuççÇ. çÆlçuçç SkçÀ HççTuç Hçá{í ìçkçÀCçb DçMçkçw³ç nçílçb. DççHçuçí Hçá{®çí oçívç Hçç³ç pççÆcçvççÇlç IçámçJçÓvç lççÇ IçjçkçÀ[í Hçjlçç³ç®çí 

mçbkçíÀlç Ðçç³çuçç uççiçuççÇ. ©çÆyçvçuçç SkçÀ ®ççbiçuçb kçÀUlç nçílçb – Dççlçç kçáÀþí DççÞç³ç çÆcçUçuçç vççnçÇ lçj DççHçuççÇ oçíIççb®ççÇ ³çç yçHçÀç&lç 

mçcççOççÇ lç³ççj nçíF&uç!  

nçÇ kçÀçnçÇ cççcçáuççÇ yçHç&ÀJç=äçÇ vçJnlççÇ. l³ççb®çí Hçç³ç Dççlçç IççíìîççHç³ç¥lç yçHçÀç&lç yçá[çuçí nçílçí. l³çç®çí nçlç yçOççÇj Pççu³ççcçáUí nçlçç®³çç 

Hçbp³çç®ççÇ mçbJçíovçç®ç vç<ì PççuççÇ nçílççÇ. çÆcçÊççí®çb mçá©JççlççÇ®çb çÆJçJnUCçb Dççlçç j[kçw³çç mJçjçlç mçá© Pççuçb nçílçb. p³çç cççCçmççbJçj çÆlçvçb 

DççpçHç³ç¥lç YçjJçmçç kçíÀuçç lççÇ cççCçmçb Dççlçç çÆlçuçç Hçájç³çuçç®ç çÆvçIççuççÇ nçílççÇ. ©çÆyçvçvçb Dççlçç ÒççLç&vçç kçÀjç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ, oíJçç, 

cçuçç DçççÆCç ³çç çÆvçjHçjçOç yçkçÀjçÇuçç Jçç®çJç! 

SJç{îççlç l³ççuçç SkçÀ sçíìçÇMççÇ ìíkçÀ[çÇ çÆomçuççÇ. yçHçÀç&®ççÇ Flçkçw³ççlç ìíkçÀ[çÇ kçÀMççÇ lç³ççj PççuççÇ Dçmçç çÆJç®ççj ©çÆyçvç®³çç cçvççlç 

Dççuçç. cçç$ç pçJçU içíu³ççJçj lççí JççUuçíu³çç içJçlçç®çç çÆ{iççjç Dçmçu³çç®çb l³çç®³çç uç#ççlç Dççuçb. l³ççJçj yçHç&À mçç®çuçb nçílçb. lççÇ 

ìíkçÀ[çÇ HççnÓvç ©çÆyçvç®³çç cçvççlç DççMçç HççuçJçuççÇ. Hçá{í kçÀç³ç kçÀjç³ç®çb lçí l³çç iççJççlç jnçCççN³çç cçáuççuçç cçççÆnlççÇ nçílçb. l³ççvçb ÒçLçcç 

l³çç çÆ{iççN³ççJçj®çç yçHçÀç&®çç Lçj oÓj kçíÀuçç. cçiç l³ççlçuçb içJçlç nçlççvçb yççpçÓuçç kçÀ©vç DççHçCç DçççÆCç çÆcçÊççí ³ççbvçç Dççlç yçmçlçç ³çíF&uç 

Dçmçç KçUiçç lç³ççj kçíÀuçç. Dççlçç lçí Dççlç pççTvç yçmçu³ççJçj yççníj çÆkçÀlççÇnçÇ iççjþç Dçmçuçç lçjçÇ Dççlç Gyçoçj JççìCççj nçílçb. 

lçmçb®ç Dççlç çÆcçÊççíuçç Kçç³çuçç ®ççjçnçÇ nçílçç. çÆcçÊççíuçç pçmçç ®ççN³çç®çç Jççmç uççiçuçç lçmçb çÆlç®çb çÆJçJnUCçb yçbo Pççuçb. çÆlçvçb ®ççjç 

Kçç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. yççníj yçHç&À Hç[lç®ç nçílçç. l³ççcçáUí ©çÆyçvçvçb [çíkçw³ççJçj içJçlçç®çç Lçj HççbIçjuçç. l³çç LçjçlçÓvç nJçç 

³çíC³ççmççþçÇ kçÀçþçÇvçb SkçÀ YççíkçÀ Hçç[uçb.  

HççíìYçj ®ççjç KççTvç Pççu³ççJçj çÆcçÊççí DççHçuçí cççiç®çí Hçç³ç oácç[Óvç Dççjçcççlç yçmçuççÇ. cççCçmççbJçj®çç çÆlç®çç çÆJçéççmç vçJ³ççvçb 

ÒçmLçççÆHçlç Pççuçç DçmççJçç! ©çÆyçvçvçb mççíyçlç DççCçuçíu³çç jçíìîçç DçççÆCç HçvççÇj Kççuuçb. cçç$ç ³çç oáOç&j Òçmçbiççlç l³ççuçç pççmlç®ç YçÓkçÀ 

uççiçuççÇ nçílççÇ. çÆcçÊççí®ççÇ Dçç®çUb oáOççvçb YçjuççÇ nçílççÇ. cçiç ©çÆyçvç çÆlç®³ççMçípççjçÇ PççíHçuçç DçççÆCç çÆlç®ççÇ Dçç®çUb HçkçÀ[Óvç Lçíì oÓOç 
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H³çç³çuçç uççiçuçç. lçí oçì DçççÆCç iççí[mçj oÓOç çÆHçTvç ©çÆyçvçuçç sçvç Jççìuçb. lçmçb®ç ³çç Içjç®ççÇ oçjb, slç DçççÆCç çÆYçblççÇ mçiçÈ³çç 

KççC³ççpççíi³çç Dçmçu³çç®çb HççnÓvç çÆcçÊççínçÇ Kçá<ç nçílççÇ.  

©çÆyçvçvçb nJçímççþçÇ Hçç[uçíu³çç Jçj®³çç YççíkçÀçlçÓvç [çíkçÀçJçÓvç HçççÆnuçb. yççníj SkçÀocç Içvçoçì kçÀçUçíKç nçílçç. yçHç&ÀJç=äçÇvçb kçÀçUçíKç 

oçìuçç nçílçç kçÀç jç$ç PççuççÇ nçílççÇ? lçí mçcçpçç³çuçç cççiç& vçJnlçç. oíJçç®³çç kç=ÀHçívçb içJçlçç®³çç l³çç içánílç çÆlçlçkçÀçÇMççÇ Lçb[çÇ pççCçJçlç 

vçJnlççÇ. l³çç çÆ{iççN³ççlç yççníj®³çç içJçlçHçáÀuççb®çç cçbo ojJçU ³çílç nçílçç. çÆcçÊççí®³çç MçjçÇjçJçj®³çç uççíkçÀjçÇcçáUínçÇ çÆlçLçí Gyçoçj Jççìlç 

nçílçb. cçiç ©çÆyçvçvçb yçkçÀjçÇYççíJçlççÇ nçlç ìçkçÀuçí. Kçjb lçj l³çç®çb çÆcçÊççíJçj HçÀçj Òçícç nçílçb. Dççpç lçj çÆcçÊççí l³ççuçç DççHçu³çç sçíìîçç 

yççÆnCççÇmççjKççÇ Jççìlç nçílççÇ. çÆlçLçí l³ççuçç SkçÀìb Jççìlç nçílçb DçççÆCç DççHçu³çç kçáÀìábçÆyç³ççb®ççÇ DççþJçCç ³çílç nçílççÇ. cçiç lççí çÆcçÊççíMççÇ®ç 

yççíuçç³çuçç uççiçuçç. 

`DççHçu³ççJçj pççí Òçmçbiç içáojuçç Dççní, l³ççyçÎuç lçáuçç kçÀç³ç Jççìlçb?' 

`yçW... ' Dçmçb yçkçÀjçÇvçb GÊçj çÆouçb. 

`cçuçç pçj nç içJçlçç®çç çÆ{iççjç çÆomçuçç vçmçlçç, lçj DççHçCç oçíIçbnçÇ cç©vç içíuççí Dçmçlççí.' 

`yçW.. yçW.. ' 

`Dçmçç®ç yçHç&À Hç[lç jççÆnuçç, lçj DççHçu³ççuçç FLçí çÆkçÀlççÇ çÆoJçmç jnç³çuçç uççiçíuç kçÀçíCç pççCçí?' 

`yçW.. yçW.. ' 

`lçáuçç yççíuçlçç ³çílç vççnçÇ. HçCç lçáuçç cççPççÇ Yçç<çç mçcçpçlçí, ní cçuçç cçççÆnlççÇ Dççní. DççHçu³çç oçíIççbvçç SkçÀcçíkçÀçb®ççÇ içjpç Dççní. yçjçíyçj 

vçç?' 

`yçíb... ' çÆcçÊççí®çç nç yçW pçJçUHççmç PççíHçílç®ç Dççuçç nçílçç. ©çÆyçvçvçbnçÇ cçiç içJçlçç®ççÇ®ç GMççÇ kçíÀuççÇ DçççÆCç lççí PççíHççÇ içíuçç. 

©çÆyçvç®çí [çíUí GIç[uçí lçjçÇ jç$ç Dççní kçÀç çÆoJçmç ³çç®çç HçÊçç®ç uççiçlç vçJnlçç. nJçímççþçÇ Hçç[uçíu³çç YççíkçÀçJçj yçHç&À pçcçç nçíTvç lçí 

yçbo Pççuçb nçílçb. cçiç ©çÆyçvçvçb kçÀçþçÇ IççuçÓvç Hçjlç SkçÀoç lçí YççíkçÀ cççíkçÀUb kçíÀuçb. yççníj DçpçÓvç kçÀçUçíKç®ç nçílçç. yçHç&À Hç[lç®ç nçílçç 

DçççÆCç iççj Jççjç LçÌcççvç Iççuçlç nçílçç. çÆcçÊççívçb HçCç [çíUí GIç[uçí. ©çÆyçvçvçb çÆlç®³ççkçÀ[í HçççÆnu³ççJçj çÆlçvçb Hçjlç SkçÀoç `yçíb yçW.. ' 

Dçmçç DççJççpç kçíÀuçç. `Lçb[çÇ®çç kçÀ[çkçÀç Dçmççí Jçç Gvnç®ççÇ nçíUçÇ, YçÓkçÀ Dçmççí Jçç Yçjuçb Hççíì, kçÀçUçíKç Dçmççí Jçç ÒçkçÀçMç, oíJççvçb pçí 

kçÀçnçÇ çÆouçb³ç l³çç®çç DççHçCç Kçáu³çç cçvççvçb mJççÇkçÀçj kçÀjç³çuçç nJçç' Dçmçb®ç pçCçÓ çÆcçÊççí l³çç DççJççpççlçÓvç mççbiçÓ Hçnçlç nçílççÇ. PççíHçÓvç 

Gþu³ççJçj ©çÆyçvçuçç Hçjlç YçÓkçÀ uççiçuççÇ nçílççÇ. çÆcçÊççíkçÀ[í YçjHçÓj oÓOç Dçmçu³ççvçb lççí cçpçílç nçílçç. çÆoJçmçYçj çÆcçÊççí kçÀOççÇ 

[çJççÇkçÀ[®çb, kçÀOççÇ GpçJççÇkçÀ[®çb, kçÀOççÇ Jçj®çb, lçj kçÀOççÇ Kççuç®çb içJçlç Kçç³ç®ççÇ. 

©çÆyçvç DçççÆCç çÆcçÊççí ³ççbvççÇ l³çç içJçlçç®³çç çÆ{iççN³ççlç Dçmçí lççÇvç çÆoJçmç IççuçJçuçí. ©çÆyçvç çÆcçÊççíyçjçíyçj Jçç{uçç Dçmçu³ççvçb l³çç®çb 

çÆcçÊççíJçj DçHçjbHççj Òçícç nçílçb. cçç$ç ³çç lççÇvç çÆoJçmççlç l³çç®çb lçí Òçícç MçlçHçìçÇvçb Jçç{uçb. çÆcçÊççí®çb oÓOç DçççÆCç GyçoçjHçCçç ³ççvçb®ç lççí 

pçiçuçç nçílçç. lçmçb®ç çÆcçÊççí®çç MççblçHçCçç HççnÓvç ©çÆyçvçnçÇ cçvççvçb çÆmLçj nçílçç. l³çç lççÇvç çÆoJçmççlç ©çÆyçvçvçb çÆcçÊççíuçç yçN³çç®ç iççíäçÇ 

SíkçÀJçu³çç nçíl³çç. çÆcçÊççí lçí mçiçUb DççHçuçí kçÀçvç ìJçkçÀç©vç SíkçÀç³ç®ççÇ. ©çÆyçvçb çÆcçÊççí®³çç [çíkçw³ççJç©vç Òçícççvçb nçlç çÆHçÀjJçç³ç®çç DçççÆCç 
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çÆcçÊççí l³çç®çí nçlç Òçícççvçb ®ççìç³ç®ççÇ. çÆlç®³çç yçíb..®çç DçLç&, cçuççnçÇ lçÓ DççJç[lççímç Dçmçç®ç Dçmçç³ç®çç. lççÇvç çÆoJçmççbvçblçj yççníj®çb 

JççoU pçjç Mççblç Pççuçb. yççníj Jçj DççkçÀçMççlç ®çbê GiçJçuçç. DççYççUYçj Hçmçjuçíu³çç ®ççboC³ççlç oÓjJçj®çb yçHç&À ®çcçkçÀç³çuçç uççiçuçb 

nçílçb. cçiç ©çÆyçvç l³çç içJçlçç®³çç çÆ{iççN³ççlçÓvç yççníj Dççuçç. yççníj MçáYç´ Mççblçlçç HçmçjuççÇ nçílççÇ.  

®ççÌL³çç çÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ ©çÆyçvçuçç yççníj yçHçÀç&Jçj ®ççuçCççN³çç {kçÀuçiçç[çÇ®çç DççJççpç Dççuçç, cnCçpçí içJçlçç®çç çÆ{iççjç jml³çç®³çç 

pçJçU nçílçç! l³çç {kçÀuçiçç[çÇlçu³çç cççCçmççvçb ©çÆyçvçuçç Mçnjç®çç vçJní lçj iççJçç®çç HçjlççÇ®çç cççiç& oçKçJçuçç. çÆ{iççN³ççlç Dçmçlççvçç 

`DççHçCç çÆcçÊççíuçç kçÀOççÇ®ç çÆJçkçÀCççj vççnçÇ' DçMççÇ ©çÆyçvçvçb MçHçLç IçílçuççÇ nçílççÇ.  

FkçÀ[í ©çÆyçvç®³çç kçáÀìábçÆyç³ççbvççÇ DçççÆCç MçípççN³ççHççpççN³ççbvççÇ ojc³ççvç ©çÆyçvçuçç DçççÆCç çÆcçÊççíuçç MççíOçç³ç®çç çÆ®çkçwkçÀçj Òç³çlvç kçíÀuçç. cçç$ç 

l³ççbvçç l³çç oçíIççb®çç cççiçcçÓmçnçÇ uççiçuçç vçJnlçç. lçí oçíIçb kçÀç³çcç®çí vççnçÇmçí Pççuçí Dçmçb®ç l³ççbvçç Jççìlç nçílçb. ©çÆyçvç®ççÇ DççF& DçççÆCç 

yççÆnCççÇ ³ççb®çb j[Cçb Lççbyçlç®ç vçJnlçb. l³çç®çí JççÆ[uç Jç©vç pçjçÇ DççHçCç Mççblç Dçmçu³çç®çb oçKçJçlç Dçmçuçí lçjçÇ DççlçÓvç lçínçÇ nçojuçí 

nçílçí. lçíJç{îççlç SkçÀ MçípççjçÇ OççJçlç OççJçlç Dççuçç. l³ççvçb ©çÆyçvç DçççÆCç çÆcçÊççí ³ççbvçç jml³ççJç©vç ³çílççvçç HçççÆnuçb nçílçb. cçiç 

©çÆyçvç®³çç Içj®³ççb®çç cçvççlç Dççvçboç®ççÇ uçnj GmçUuççÇ. ©çÆyçvç çÆlçLçí Hççí®çu³ççJçj l³ççvçb - DççHçCç kçÀmçí çÆ{iççN³ççlç uçHçÓvç yçmçuççí 

DçççÆCç çÆcçÊççí®çb oÓÓOç çÆHçTvç kçÀMççÇ YçÓkçÀ YççiçJçuççÇ – DçMççÇ mçiçUçÇ kçÀnçCççÇ Içj®³ççbvçç SíkçÀJçuççÇ. 

cçiç Içjçlçu³çç mçiçÈ³ççbvççÇ®ç çÆcçÊççíuçç çÆJçkçÀç³ç®çç çÆvçCç&³ç jÎ kçíÀuçç. Dççlçç Lçb[çÇ®çç kçÀ[çkçÀç Jçç{u³ççvçb uççíkçÀçbvçç Gyçoçj kçÀçlç[b nJçb 

nçílçb. cçiç Sjívç®çç Oçboç ®ççuçç³çuçç uççiçuçç.  nvçákçwkçÀç ³çç mçCççuçç ©çÆyçvç, çÆcççÆj³çcç DçççÆCç Svçç ³ççbvççÇ cçíCçyçÊ³çç HçíìJçÓvç [^ç³ççÆ[uç 

vççJçç®çb SkçÀ JççÐç JççpçJçuçb. çÆcçÊççí oÓj yçmçÓvç cçíCçyçll³çç DçççÆCç ³çç cçáuççbkçÀ[í Hçnçlç nçílççÇ! 

³çç Òçmçbiççvçblçj DçvçíkçÀoç çÆcçÊççí, lçáuçç DççHçCç içJçlçç®³çç çÆ{iççN³ççlç jççÆnuççí lçí çÆoJçmç DççþJçlççlç kçÀç? Dçmçb ©çÆyçvç çÆlçuçç 

çÆJç®ççjç³ç®çç. cçiç çÆcçÊççí nmçu³ççmççjKçb kçÀ©vç DççHçuçb Hççb{jbMçáYç´ [çíkçbÀ nuçJçÓvç `yçW.. ' Dçmçç DççJççpç kçÀjç³ç®ççÇ. ³çç SkçÀç®ç MçyoçlçÓvç 

çÆlç®çí mçiçUí çÆJç®ççj DçççÆCç Òçícç J³çkçwlç Jnç³ç®çb. 
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